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ANÁLISE DO PADRÃO DE ATIVAÇÃO DA PROTEÍNA FOS NO 
SISTEMAPARAVENTRICULAR DO HIPOTÁLAMO (PVH) EM RATOS 

SUBMETIDOS À ABSTINÊNCIA 

 

1.RESUMO 

       O uso de drogas ao se tornar recorrente pode desenvolver a dependência, além de 

causar transtornos psiquiátricos.Com a dependência, há estabelecimento de outras 

situações comportamentais, como a síndrome de abstinência, na qual, existem 

prejuízos fisiológicos e cognitivos devido a cessação ou redução do uso prolongado da 

substância. A sensação prazerosa proporcionada pelo uso de drogas, se dá a partir da 

ativação do circuito da recompensa, além de estimular a liberação de dopamina no 

núcleo acumbens (NAc). Este estudo objetiva-se avaliar o padrão de ativação da 

proteína Fos em estruturas que formam o sistema dopaminérgico mesolímbico. Serão 

utilizadas lâminas histológicas previamente preparadas, a partir de ratos submetidos a 

um protocolo experimental de abstinência. 

2. INTRODUÇÃO 

      Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), droga é qualquer substância 

capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas 

ou de comportamento. 

     Ao se tornar recorrente, o abuso de drogas pode desenvolver a dependência que 

pode ser caracterizada pela presença de diversos sintomas cognitivos, 

comportamentais e fisiológicos, que levam o indivíduo a utilizar a substância, apesar 

dos problemas significativos adquiridos devido ao uso. A dependência vem 

acompanhada de um padrão de autoadministração repetida que geralmente resulta em 

tolerância, abstinência e comportamento compulsivo do consumo da droga 

(GONÇALVES, 2005). 

     As drogas de abuso conferem uma sensação prazerosa ao organismo, a partir da 

ativação do circuito da recompensa (sistema dopaminérgico mesolímbico), que 

compreende áreas como o córtex pré-frontal (PFC) e o núcleo acumbens (NAc). O uso 

da droga estimula e liberação de dopamina no NAc, reforçando a necessidade de busca 

pela substância. 

    Atualmente, a dependência química assola a população mundial causando diversos 

problemas para o indivíduo e para a sociedade, sendo assim, é extremamente 

importante a análise e pesquisa acerca dos mecanismos de ação das drogas de abuso, 

para que haja entendimento diante da atuação do circuito de recompensa durante os 

eventos que medeiam a dependência química, uma vez que, a partir de um melhor 

entendimento acerca desta temática, tornará possível a aplicação de estratégias que 

facilitarão o tratamento da dependência química. 

3. OBJETIVOS 



    Avaliar o padrão de ativação neuronal a partir da expressão da proteína Fos em 

estruturas que formam o sistema dopaminérgico mesolímbico como: mPFC, NAc e VTA, 

de animais tratados com sulfato de morfina submetidos a um período de abstinência. 

4.METODOLOGIA 

     Para este estudo utilizaremos lâminas histológicas previamente preparadas a partir 

de ratos submetidos a um protocolo experimental de abstinência. 

     Foram utilizados ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar), machos, 

adultos, com aproximadamente 90 dias de idade (n=8). Os animais foram alojados em 

gaiolas de polipropileno, em salas com sistema de ventilação (23 ± 2oC) e ciclo de luz 

de 12h (06h00-18h00). Água e comida foram oferecidas ad libitum durante todos os 

procedimentos experimentais. Todos os protocolos foram aprovados pela “Comissão de 

Ética em Experimentação Animal” da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. 

     Os animais foram divididos em dois grupos, sendo um grupo experimental que 

recebeu as injeções de morfina e um grupo controle que recebeu injeções de solução 

salina.  

     O aparato experimental é constituído de uma caixa-moradia com porta ligada a um 

corredor de acesso a uma caixa 02, com as mesmas dimensões da caixa-moradia. 

      Os animais do grupo experimental começaram a receber as injeções de sulfato de 

morfina. Para isso, a porta da caixa 1 foi aberta para que o animal caminhasse pelo 

corredor até a caixa 2. Ao chegar neste compartimento, o rato recebeu uma injeção 

i.p. de sulfato de morfina e foi mantido neste recinto por 30 minutos.  Após este 

período, o animal retornava para a caixa 1. O mesmo ocorreu com os animais do 

grupo controle, porém, estes receberam uma injeção i.p. de solução salina. Este 

procedimento seguiu por mais 9 dias. Após este período os animais foram submetidos 

a um período de abstinência de 5 dias. 

5. DESENVOLVIMENTO 

      Após o teste comportamental, os animais foram anestesiados com uma injeção 

intraperitoneal de cloridrato de Ketamina 5% (Konig) e cloridrato de xilazina 2% 

(Konig) (Merck) a 0,2% na proporção 0,4 ml/100g de peso corporal.Em seguida, 

através de uma bomba peristáltica (Cole Parmer) os animais foram perfundidos por via 

transaórtica inicialmente com 150 ml de uma solução salina 0,9% seguida de 800 ml 

de uma solução fixadora de paraformaldeído a 4% diluído em tampão fosfato de sódio 

0,1M (pH 7,4). Os encéfalos permaneceram na caixa craniana por 3 horas antes de 

serem removidos e transferidos para uma solução contendo sacarose 20% em tampão 

fosfato de potássio 0,02 M, onde permaneceram por aproximadamente 12 horas. 

Cortes frontais seriados, com 40 m de espessura foram obtidos utilizando-se 

um micrótomo de congelamento. Os cortes foram colhidos sequencialmente em quatro 

compartimentos, de forma que a distância entre os cortes adjacentes em um mesmo 

compartimento foi sempre de 160 m. 



           Na reação imunohistoquímica para detecção da proteína Fos, os cortes foram 

incubados inicialmente em uma solução de tampão fosfato de potássio e anticorpo 

primário anti-Fos obtido em coelho (Calbiochem). O complexo antígeno-anticorpo foi 

visualizado, usando-se a técnica de imunoperoxidase com o complexo biotina-avidina 

(ABC Elite Kit, Vector Laboratories) para ligar a peroxidase ao complexo antígeno-

anticorpo, seguindo o protocolo de Itoh e colaboradores (1979). Em seguida, foi 

adicionada a ß-D-glicose (Sigma), e a reação enzimática interrompida após um período 

de tempo variável, em geral em torno de 15 minutos. 

 Por fim, os cortes foram montados em lâminas recobertas com gelatina, 

desidratados e recobertos com DPX (Aldrich Chemical Co.). Cortes adjacentes foram 

corados pelo método de Nissl, com tionina 0,25% como corante. 

O material usado para a contagem das células imunorreativas à proteína Fos foi 

analisado em microscopia de campo claro (microscópio óptico Nikon 80i), utilizando 

como referência citoarquitetônica os cortes corados pelo método de Nissl 

.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

     Como resultados preliminares temos a confecção das lâminas histológicas para 

posterior análise. Os cortes histológicos foram obtidos após a realização dos testes 

experimentais a partir da microtomia e posterior reação de imuno-histoquímica para 

proteína Fos com o escopo de evidenciar os neurônios ativados durante os 

experimentos  de abstinência.  

     As análises dos cortes de encéfalo começaram a ser feitas e podemos perceber uma 

leve tendência da ativação das áreas do sistema dopaminérgico mesolímbico, como 

núcleo acumbens e córtex pré-frontal nos animais que passaram pelo teste experimental 

de abstinência quando comparados aos animais controle. Entretanto não podemos 

concluir pois as análises precisam ser finalizadas para realizarmos o tratamento 

estatístico. 
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